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Iedereen competent

ONZE SCHOOL MAAKT ER WERK VAN!
Onderwijs is volop in beweging. Op 1 september 2022 wordt de hervorming van het
secundair onderwijs ook in het vierde jaar ingevoerd.
De studierichtingen worden onderverdeeld in verschillende domeinen. Het Vesaliusinstituut heeft als school voor mens, welzijn en wetenschappen een zeer
duidelijk profiel. Al onze richtingen in de domeinen maatschappij en welzijn
en in wetenschappen leiden tot verder studeren of tot onmiddellijke tewerkstelling
in de wetenschappelijke, sociale, opvoedkundige, verpleegkundige, verzorgende of
paramedische sector.
Naast de indeling in domeinen, worden de studierichtingen onderverdeeld in finaliteit (in
einddoel).
8 Doorstroomrichtingen (gericht op verder studeren)
8 Richtingen met dubbel doel (verder studeren of gaan werken)
8 Arbeidsmarktgericht (om na je studies direct te gaan werken)
Vesalius kiest er bewust voor om alle finaliteiten aan te bieden. Op die manier leren
leerlingen samen te werken met leerlingen die andere en evenwaardige talenten hebben.
Als dat geen goede voorbereiding op het echte leven is.
Welk domein je ook kiest, je zal in het Vesaliusinstituut jezelf ontwikkelen en studeren
in een warme en democratische plek. De focus ligt op het leren van de competenties
verbonden aan de richting en op reflecteren op je keuzes. Bij het maken van juiste keuzes
voel je je vanzelf beter en verhoogt je welzijn. Directie en personeelsleden zijn ervan
overtuigd dat zowel de onderwijzende als de opvoedende taak belangrijk zijn in je vorming.
We verwachten dat je voldoende betrokken bent bij je onderwijsloopbaan en
dat je je verantwoordelijkheid opneemt voor je eigen leerproces. Op die manier
zal je autonomie en vrijheid krijgen die aangepast is aan je leeftijd. Vrijheid
door verantwoordelijkheid vinden we binnen Vesalius heel belangrijk om je als lerende
persoon te ontwikkelen. In Vesalius is er geen schoolbel. We verwachten dat je er zelf
voor zorgt dat je op tijd in de les bent. Trouwens, als je werkt, is er ook geen bel om je
eraan te herinneren dat je op tijd moet zijn.
De werkmethoden van onze leerkrachten zijn kwalitatief hoogstaand, eigentijds,
gevarieerd, innoverend en vakoverschrijdend. Activerend werken is het basisprincipe
om tot zelfrealisatie te komen. In ons openleercentrum is er steeds een leerkracht
aanwezig om leerlingen te begeleiden.
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In het Vesaliusinstituut leer je in zinvolle contexten. We proberen zoveel mogelijk te
kijken waar we het geleerde kunnen ervaren of toepassen aansluitend bij de realiteit. De
muren tussen de school en de maatschappij worden waar mogelijk gesloopt.
Vanuit interesses, actualiteit en maatschappelijke thema’s groei je in kritisch en
probleemoplossend denken, in creatief zijn, in empathisch omgaan en in het opdoen
van de nodige kennis. Volg ons op Facebook en Instagram om te bekijken hoe we onze
leelingen 21ste-eeuwse vaardigheden bijbrengen.
Vesalius zet in op zinvolle stages in diverse settings en op werkplekleren. De zeer
nauwe samenwerking met de mentoren op de werkvloer, garanderen een goede
voorbereiding op de arbeidsmarkt of verdere studies.
Iedere leerling is uniek en daar houden we van. Enkel door sterk rekening te
houden met die diversiteit, kunnen we iedereen op zijn maat bedienen. Wie nood heeft
aan extra uitdaging zal die krijgen. Differentiëren en co-teaching staan voorop in
Vesalius. Ook de inrichting van de lokalen passen we indien mogelijk aan deze nieuwe
vormen van leren aan.
Leerkrachten in Vesalius hebben sowieso een remediërende houding (en helpen je dus
waar nodig). Maar soms volstaat dit niet. Dan kan je terecht bij onze leercoach. Zij
ondersteunt jou bij je leerproces. De leercoach werkt heel nauw samen met de
leerlingenbegeleiders. Iedereen weet dat leren pas goed lukt, als je goed in je vel zit. Maar
weten is niet voldoende: Vesalius heeft een zeer goed werkende leerlingenbegeleiding
waarin competente mensen met de juiste diploma’s, eventueel samen met het CLB op
zoek gaan naar oplossingen op maat. Oplossingen die steeds vanuit een ondersteunend
positief mensbeeld (geloof in ieders krachten) vertrekken.
Ook een modern internaat maakt deel uit van de school, wat voor leerlingen die niet
in de buurt van de school wonen het studeren in Oostende vergemakkelijkt. We hebben
immers heel wat vrij unieke studierichtingen.
Voel je je geroepen, vertrouw dan op Vesalius en … word wat je wil.
Guy Ghysels, directeur
Dirk Degraeuwe, directeur
Katy Van der Mispel, adjunct-directeur
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Waarom kiezen voor Vesalius?

Na de eerste en tweede graad
Begin je op 1 september 2022 in het eerste, tweede, derde of vierde jaar van het
secundair onderwijs, dan begin je in de vernieuwde structuur van het secundair.
De studierichtingen worden anders ingedeeld of krijgen een andere naam. In het
Vesaliusinstituut kan je nog meer richtingen kiezen. Reden genoeg om een afzonderlijke
schoolbrochure te maken: ‘Word wat je wil vanaf het eerste jaar’. Dus als je instapt in het
eerste, tweede, derde of vierde jaar van het secundair, dan ben je nu in de verkeerde
brochure aan het grasduinen.

In het vijfde, zesde of zevende jaar
Jij begint in het vijfde, zesde of zevende jaar? Jij blijft dus les volgen in de ‘oude’ structuren
van het secundair onderwijs.
In deze brochure beschrijven we al onze richtingen vanaf het vijfde jaar secundair, als je
start in het schooljaar 2022-2023.
We richten ons op jongeren die later willen verder studeren en/of werken in de sectoren
mens, welzijn en wetenschappen.
Je geraakt meer overtuigd van wat je wil en maakt gerichtere keuzes. Ligt je
interesse binnen het domein mens en welzijn of binnen wetenschappen dan zit je op
je plek in Vesalius. Of je nu talenten hebt om een universitaire masteropleiding of een
professionele bachelor aan te vatten na een doorstroomrichting of kiest om vlug
het werkveld in te stappen, je kan elke kant op in Vesalius. We hebben immers
19 afstudeerrichtingen!
Al onze richtingen kan je combineren met Edusport.

De troeven van Vesalius
8 Een gloednieuw gebouw.
8 Luchtige en goed uitgeruste lokalen waar leerlingen in alle rust kunnen werken.
8 Een afzonderlijke speelplaats voor leerlingen van de eerste graad.
8 De leerplangerichtheid van de vakgroepen.
8 De motivatie, de creativiteit en het streven naar continue kwaliteitsverbetering van
de leraren.
8 Een sterk lerarenteam, dat je coacht als leerling en als jongere.
8 Elke leerling krijgt een coach die je helpt in je groei als leerling en als jongere.
De sterke punten van de school (op basis van een extern onderzoeksrapport)
8 De school heeft een duidelijke structuur, werking en visie.
8 De visie van de school wordt uitgedragen door het volledige schoolteam.
8 Het beleidsvoerend vermogen van de school.
8 De leerlingenbegeleiding die kwalitatief zeer goed is uitgebouwd.
8 Het imago van de school en het beleid rond de public relations van de school.
8 Het duidelijk aanbod aan studierichtingen (nu ook in ASO).
8 De democratische beleidsvoering en het participatief schoolklimaat.
8 De verantwoordelijkheidszin van het personeel.
8 De cultuur van zelfevaluatie en kritische zin in een sfeer van vernieuwende initiatieven.
8 De realisatie van de vakoverschrijdende eindtermen en de diverse projecten.
8 Het welbevinden van de leerlingen in het bijzonder en het personeel in het algemeen.
Wat zeggen onze (ex)leerlingen …
8 Vesalius is voor mij net zoals thuis. Ik voel me hier welkom. (Mateo 3VV)
8 De leerkrachten bieden de hulp die nodig is en zetten zich steeds ten volle in voor elke
leerling. (Robby 4ST)
8 De leerkrachten weten waar ze mee bezig zijn en staan heel dicht bij de leerlingen.
(Joris 5TT)
8 Ik kan er mezelf zijn, zonder hierop te worden aangesproken. (Lauren 4ST)
8 Ze hebben veel vertrouwen in de leerlingen. (Emma 6GW)
8 Ik vind Vesalius top omdat ik hier kan worden wat ik wil en dat ze mij hier goed in
begeleiden. (Heike 1A)
8 Het Vesaliusinstituut heeft mij een kans gegeven om met mijn passies een beroep aan
te leren waar ik van droomde. (Dagmar, 6 Optiek)
8 Vesalius helpt je openbloeien. (Nanou, 6 JG)
Daarom kiezen voor Vesalius!
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ASO Humane wetenschappen

5 HW – 6 HW

1ste en 2de jaar van de 3de graad ASO

- LESSENTABEL -

De studierichting Humane Wetenschappen bouwt logisch verder op de verworven
doelen uit de 2de graad. Kom je uit een andere ASO-richting in de tweede graad, dan is
instappen ook mogelijk.
De basisvorming in deze studierichting geeft je voldoende bagage om een universitaire
of een hogeschoolloopbaan in je toekomstige agenda te zetten.
Binnen het specifiek gedeelte worden de gedrags- en cultuurwetenschappen verder
uitgediept. De doelstellingen worden nu gerealiseerd in een complexere werkelijkheid
en krijgt het verwerven van onderzoekscompetenties, nodig voor een wetenschappelijke
onderbouwing, veel aandacht.
In de gedragswetenschappen komen volgende thema’s aan bod: samenlevingsgroepen
en hun impact op je gedrag, conflicthantering, soorten identiteiten en groepsdruk,
gelaagdheid in de samenleving, macht, de rol van emoties in de kunst.
In cultuurwetenschappen ligt het accent op verkennen van politieke organisatievormen
en juridische samenhang, de impact van massa
communicatie, ons mens
beeld in
verschillende culturen, solidariteit en effecten in de maatschappij, met een kritisch oog
kijken naar kunst en expressievormen.
Daarnaast blijft er verder tijd om binnen de optie Heerlijk Humaan - Wijze Wetenschappen
de 21ste-eeuwse vaardigheden in te oefenen. Wat we leren zetten we nog breder in door
met onze projecten naar het werkveld/de maatschappij te stappen. Onder de vorm van
stage, vrijwilligerswerk, werkplekleren komen inhouden tot leven en toetsen we onze
vaardigheden ook buiten een schoolse context. Extra aandacht voor de vaardigheden
nodig om hoger onderwijs te doorlopen en ondersteuning in je onderwijsloopbaan,
ontbreekt uiteraard niet!
Er zijn ook nog 2u naar keuze in te vullen. Wil je graag extra talen studeren, dan kan je
kiezen tussen Spaans, Duits of Engels-/Frans uitbreiding. Wil je graag je eigen talenten
verder verkennen, dan kies je voor het doorlopen van een gevarieerd aanbod aan
domeinen, die je even laten proeven van wat in een vervolgopleiding verder kan worden
uitgediept.
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5 HW

6 HW

aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2

2

Frans

3

3

geschiedenis

2

2

levensbeschouwelijk vak

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

wiskunde

3

3

gedrags- en cultuurwetenschappen

7

7

Heerlijk humaan - Wijze Wetenschappen

2u

2u

KEUZE-OPTIES

2u

2u

BASISVORMING

OPTIE

humane moderne talen (2 u te kiezen uit)
Spaans
Duits
Frans en Engels
humane talenten
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ASO Wiskunde – wetenschappen

5 WW – 6 WW

1ste en 2de jaar van de 3de graad ASO

- LESSENTABEL -

De studierichting Wiskunde - wetenschappen bouwt logisch verder op de verworven
doelen uit de 2de graad. Door de brede vorming in een ASO richting, is instap uit een
ander domein zeker ook mogelijk.

5 WW

6 WW

aardrijkskunde

1u

1u

BASISVORMING
biologie

1

1

De basisvorming geeft je voldoende bagage om een universitaire of een
hogeschoolloopbaan in je toekomstige agenda te zetten.

chemie

1

1

fysica

1

1

Binnen het specifiek gedeelte zijn er twee luiken. De wiskunde-uren zorgen voor
voldoende basis om alle wetenschappelijke richtingen in hoger en universitair onderwijs
aan te vatten door een hoog niveau van algemeenheid en abstractie.

Engels

2

2

Frans

3

3

geschiedenis

2

2

Binnen de wetenschappen krijgen onderwerpen een grotere diepgang en bieden we
een groter aantal contexten aan waarin zelfstandige opdrachten een plaats krijgen.
Zo leer je de wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om
de relatie tussen de wetenschappen en de maatschappij te duiden. Het verwerven
van onderzoekscompetenties, nodig voor een wetenschappelijke onderbouwing, krijgt
veel aandacht.

levensbeschouwelijk vak

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

wiskunde

3

3

aardrijkskunde

1

–

biologie

–

1

chemie

1

1

fysica

1

1

wiskunde

4

4

2u

2u

OPTIE
Heerlijk Humaan - Wijze Wetenschappen
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ASO Moderne talen - wetenschappen

5 MTW – 6 MTW
- LESSENTABEL -

1ste en 2de jaar van de 3de graad ASO

De studierichting Moderne Talen-Wetenschappen bouwt logisch verder op de verworven
doelen uit de 2de graad. Door de brede vorming in een ASO richting, is instap uit een
ander domein zeker ook mogelijk.

5 MTW

6 MTW

aardrijkskunde

1u

1u

BASISVORMING
biologie

1

1

De basisvorming geeft je voldoende bagage om een universitaire of een
hogeschoolloopbaan in je toekomstige agenda te zetten.

chemie

1

1

fysica

1

1

Binnen het specifiek gedeelte zijn er twee luiken. De talen Frans en Engels worden
verder uitgediept en je verkent een extra taal, naar keuze Duits of Spaans. Binnen
de wetenschappen krijgen onderwerpen een grotere diepgang en bieden we een
groter aantal contexten aan waarin zelfstandige opdrachten een plaats krijgen. Zo
leer je de wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om de
relatie tussen de wetenschappen en de maatschappij te duiden. Het verwerven van
onderzoekscompetenties, nodig voor een wetenschappelijke onderbouwing, krijgt veel
aandacht. Het extra uur wiskunde in het specifiek gedeelte laat toe om vooruit te kijken
en leerstofitems aan te bieden die een brug vormen naar hoger/universitair onderwijs.
Voor wie graag binnen de wetenschappen in het hoger/universitair onderwijs verder
studeert is er de mogelijkheid een pakket van 5u wiskunde te volgen om zo voldoende
voorbereid te zijn.

Engels

2

2

Frans

3

3

geschiedenis

2

2

levensbeschouwelijk vak

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

wiskunde

3

3

aardrijkskunde

1

–

biologie

–

1

Daarnaast blijft er verder tijd om binnen de optie Heerlijk Humane Wijze Wetenschappen
de 21ste-eeuwse vaardigheden in te oefenen. Wat we leren zetten we nog breder in door
met onze projecten naar het werkveld/de maatschappij te stappen. Onder de vorm van
stage, vrijwilligerswerk, werkplekleren komen inhouden tot leven en toetsen we onze
vaardigheden ook buiten een schoolse context. Extra aandacht voor de vaardigheden
nodig om hoger onderwijs te doorlopen en ondersteuning in je onderwijsloopbaan,
ontbreekt uiteraard niet!

chemie

1

1

fysica

1

1

wiskunde

1

1

(of pakket 5 u) (of pakket 5 u)

Engels

1

1

Frans

1

1

Duits of Spaans

2

2

2u

2u

OPTIE
Heerlijk Humaan - Wijze Wetenschappen
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Organisatiehulp - logistiek assistent

5 OH - 6 OH
- LESSENTABEL -

1ste en 2de jaar van de 3de graad BSO

5 OH

Dienst verlenen aan mensen veronderstelt kwaliteit bieden. Van afgestudeerden

6 OH

project algemene vakken

4u

4u

bedienen, breed inzetbaar zijn voor een ruim takenpakket, kunnen werken volgens de

Frans

1

1

HACCP normen voor hygiëne en veiligheid. Tot slot is goed in team kunnen werken en

Engels

1

1

wordt verwacht dat zij snel en tot ieders tevredenheid klanten en zorgvragers kunnen

levensbeschouwing

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

opvoedkunde

2

2

medewerker in een technische dienst of medewerker in de voedingsdienst van een

huishoudkunde verzorging (theorie en praktijk)

7

7

bedrijf. Huishoudelijke taken, maaltijden verdelen, helpen bij het bereiden of bij het

huishoudkunde voeding (theorie en praktijk)

6

6

verstrekken van voeding, ondersteunende administratieve taken, intern transport van

stages

8

8

medisch materiaal of post, linnendienst en onderhoud maken deel uit van deze boeiende

toegepaste informatica

1

1

flexibiliteit een grote troef.
Wat is je functie?
Medewerker in de logistieke dienst van het ziekenhuis- of verzorgingsinstelling, service

job.
Stage
Als leerling van 5OH loop je om de twee weken
stage op maandag en dinsdag. Je doet dit in een
kinderdagverblijf, een instelling voor bejaarden
en verschillende ziekenhuisafdelingen.
Als leerling van 6OH loop je om de twee
weken stage op donderdag en vrijdag. Je
doet dit in een instelling voor bejaarden,
een

kinderdagverblijf,

ziekenhuisafdelingen,

ziekenhuisondersteundende

diensten

zoals

grootkeuken, CSA, ...
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Verzorging

5 VZ - 6 VZ
- LESSENTABEL -

1ste en 2de jaar van de 3de graad BSO

5 VZ

6 VZ

De studierichting Verzorging is een boeiende opleiding waarin je gestimuleerd wordt om

project algemene vakken

4u

4u

je eigen talenten te ontdekken en verder te ontplooien. Het lessenpakket en de stages

Frans in co-teaching met zorg

1

1

zorgen voor een soepele verwerking van theorie en praktijk om de zorgvrager - van

Engels

1

1

pasgeborene tot hoogbejaarde - gepast te leren benaderen en te verzorgen. In het vijfde

levensbeschouwing

2

2

jaar loop je om de twee weken stage op maandag, dinsdag en woensdag. In het zesde jaar

lichamelijke opvoeding

2

2

meer in een kinderdagverblijf, een kleuterklas en een woon – en zorgcentrum. Gedurende

opvoedkunde

4

4

deze stages maak je kennis met de diverse werksettings waarin je rechtstreeks de

plastische expressie

1

1

nodige werkervaring kan opdoen in het werkveld. Tijdens je stage werk je elementen

psychomotorische expressie

1

1

uit voor zowel verzorging, opvoedkunde als huishoudkunde. Na de richting Verzorging

huishoudkunde (theorie en praktijk)

3

3

krijg je het getuigschrift van de derde graad BSO. Een specialisering in een zevende

verzorging (theorie en praktijk)

7

7

stage

10

10

loop je om de twee weken stage op woensdag, donderdag en vrijdag. Je doet dit onder

jaar (Kinderzorg of Thuis- en bejaardenzorg) doet uiteraard je tewerkstellingskansen
toenemen. Na het zesde jaar Verzorging kan je tevens de stap naar het Hoger Beroeps
Onderwijs niveau 5 Verpleegkunde zetten.
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(Laborant) Chemie

5 CH - 6 CH
- LESSENTABEL -

1ste jaar van de 3de graad TSO

Niets is boeiender dan chemie! De chemische industrie heeft jong talent nodig om
producten te ontwikkelen die inspelen op de behoeften van de mensen, onderzoek te
doen, om producten te verbeteren, te controleren, kortom, om in haar laboratoria te
werken. In het zesde jaar loop je twee weken stage. De stage gaat door in industriële
laboratoria, openbare private controlelaboratoria, kwaliteitsdiensten….
Je profiel
Je wil de chemie echt doorgronden.
• Waarom is zure regen zuur?
• Welke en hoeveel kleurstof zit er in Pisang?
Je wil het weten, tot in het kleinste detail.
Tijdens je opleiding
• analyseer je kleurstoffen en giffen.
• maak je van moleculen materialen: zeep bijvoorbeeld, of plastiek.
• doe je die kennis grotendeels op in ons labo.
• voer je je experimenten uit in het labo en werkt aan je project. Dat doe je zowel
individueel als in groep.
• kan je altijd rekenen op coaching door je leerkrachten. Zo leer je zelfstandig werken.
• onderbouwen we je praktijkervaring met een stevige theoretische vorming.
In de loop van je laatste jaar werk je aan je eindwerk. Gedurende het hele parcours gaat
er veel aandacht naar verantwoordelijkheid en milieubewustzijn.

5 CH

6 CH

aardrijkskunde
Engels
Frans
geschiedenis
levensbeschouwing
lichamelijke opvoeding
Nederlands
wiskunde

1u
2
2
1
2
2
3
4

1u
2
2
1
2
2
3
4

toegepaste biologie
toegepaste chemie
algemene en organische chemie
organische chemie: practicum
analytische chemie
analytische chemie: practicum
fysico-elektrochemie
chemische technologie
stage
toegepaste fysica
toegepaste informatica

1
13

1
12

2
1

2
2
1

6 uur wiskunde
Optie wiskunde

3
3
2
3
1
1

+ keuze uit twee opties:

Optie wetenschappen

2u

Je toekomst
Door een grondige wetenschappelijke kennis kan je verder studeren in het hoger
onderwijs: professionele bachelors chemie, biochemie, procestechnologie, ... Of je
kan onmiddellijk terecht in: algemene laboratoria, onderzoekscentra, milieudiensten
van de overheid, controlelaboratoria in bedrijven van de chemische, farmaceutische of
voedingssector. Je kiest voor een toekomstberoep! De vraag is groot, de werkzekerheid
een feit en de sector betaalt goed. Je gaat de arbeidsmarkt in als een gespecialiseerde
werknemer en gaat aan de slag als laborant in een chemisch labo of een controlelabo.

18

3
2
2
3
1
1
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2u

/

Farmaceutisch - technisch assistent

5 FA - 6 FA
- LESSENTABEL -

1ste en 2de jaar van de 3de graad TSO

5 FA

6 FA

Met de studierichting Farmaceutisch-technisch assistent krijg je een opleiding met

aardrijkskunde

1u

1u

dubbele finaliteit. Hiermee wordt bedoeld dat je meteen als apotheekassistent aan het

Engels

2

2

werk kan, maar er is ook een zeer grote doorstroommogelijkheid naar bachelor- en zelfs

Frans

2

2

masteropleidingen. Uit de vooropleiding van de 2de graad wordt wel een goede basis

geschiedenis

1

1

(daarom nog geen uitgebreide kennis) in het vak chemie verwacht. Naast chemie wordt

levensbeschouwing

2

2

veel nadruk gelegd op beroepsgerichte vakken. Je loopt stage in officina (apotheken)

lichamelijke opvoeding

2

2

en ziekenhuisapotheken, en je maakt ook kennis met het werk in farmaceutische

Nederlands

3

3

groothandels, tariferingdiensten, e.d.

wiskunde

2

2

In het zesde jaar loop je iedere woensdagvoormiddag en de ganse vrijdag stage.

apotheek

10

5

4

2

farmacologie (geneesmiddelenleer)
farmacognosie (medische plantkunde)
toxicologie

-

2

1

-

-

1

1

-

dieetleer en kwaliteitszorg

-

1

wetgeving en prijsbepaling

-

1

8

-

cosmetologie (dermatologische kennis)

labo

toegepaste biologie

anatomie / biologie / microbiologie			

toegepaste chemie

20

6

3

toegepaste en organische chemie

3

3 			

analytische chemie

3

-			

toegepaste fysica

1

1

stage

-

10

21

HOGER BEROEPSONDERWIJS
- EU niveau 5 -

SE-N-SE / 7de SPECIALISATIE BSO

ASO
humane wetenschappen
moderne talen - wetenschappen
wiskunde - wetenschappen

optiektechnieken
orthopedische technieken
tandtechnieken

SCHOOLJAAR 2022-2023:

voor een beschrijving van ons eerste, tweede, derde en vierde jaar zie Word wat je wil vanaf het eerste jaar.

3DE GRAAD
(5de en 6de jaar)

farmaceutisch-technisch
assistent
laborant chemie
optie
wiskunde

optie
wetenschappen

techniek - wetenschappen
optie
wiskunde

optie
wetenschappen

gezondheids- en
welzijnswetenschappen

contactologie-optometrie
orthopedische instrumenten
dentaaltechnieken en suprastructuren

apotheekassistent

medico-sociale administratie
tandartsassistent
animator in de ouderenzorg
internaatswerking
leefgroepenwerking

jeugd- en
gehandicaptenzorg

organisatiehulp logistiek assistent
verzorging

22

organisatie-assistentie

HBO-5
VERPLEEGKUNDE

kinderzorg
thuis- en bejaardenzorg

23

/

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

5 GW - 6 GW

1ste en 2de jaar van de 3de graad TSO

- LESSENTABEL 5 GW

6 GW

De studierichting Gezondheids- en welzijnswetenschappen is een richting die voorbereidt

aardrijkskunde

1u

1u

op studies in het hoger onderwijs en houdt geen directe beroepsvorming in. De opleiding

Engels

2

2

heeft een beroepsverkennende functie met het oog op een gefundeerde keuze van de

Frans

2

2

verdere opleiding.

geschiedenis

1

1

levensbeschouwing

2

2

De opleiding richt zich op competent worden in de omgang met de mens als totale

lichamelijke opvoeding

2

2

persoon, de fasen van zijn levensloop en de ruime maatschappelijke context waarin hij

Nederlands

3

3

vertoeft. Het uitgangspunt hierbij is steeds de gezonde mens en het preventief handelen

wiskunde

2

2

toegepaste biologie

3

3

binnen de gezondheids- en welzijnssector.
De vakken opvoedkunde, verzorging, voeding, toegepaste wetenschappen vormen

anatomie / biologie / fysiologie			

de wetenschappelijke basis om in de praktijk aan de slag te gaan. Via projecten,

toegepaste chemie

1

1

observatieactiviteiten, praktijklessen op verplaatsing,... benaderen we de leerinhouden

toegepaste ecologie

1

1

vanuit verschillende invalshoeken in een zo reëel mogelijke context. Op die manier houden

toegepaste fysica

1

1

we leerlingen ook een spiegel voor om te reflecteren over hun houding, interesses en

toegepaste informatica

1

1

talenten en te groeien als persoon.

Opvoedkunde - Verzorging - Voeding

13

13

24
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/

Jeugd- en gehandicaptenzorg

5 JG - 6 JG
- LESSENTABEL -

1ste en 2de jaar van de 3de graad TSO

5 JG

6 JG

Wil je er zijn voor de jongeren en mensen die het moeilijker hebben in de maatschappij?

aardrijkskunde

1u

1u

Ben je bereid mensen met een beperking te ondersteunen en wil je later een actief

Engels

2

2

beroep, dan zit je goed in JG!

Frans

2

2

geschiedenis

1

1

Wij leiden opvoeders op die jongeren en mensen met een fysieke, verstandelijke of

levensbeschouwing

2

2

sociale beperking zinvol kunnen begeleiden. Je vindt met dit diploma werk in medisch

lichamelijke opvoeding

2

2

pedagogische instituten, gezinsvervangende tehuizen, dagcentra, centra voor personen

Nederlands

3

3

met een beperking, jeugdtehuizen, leefgroepen voor mensen (jong en oud) met een

wiskunde

2

2

toegepaste biologie

2

2

Verder studeren is natuurlijk ook mogelijk vanuit JG, zeker in alles wat met psychologie,

toegepaste informatica

1

1

orthopedagogie en opvoedkunde te maken heeft. Vanuit verschillende vakken

Expressie - Opvoedkunde - Verzorging

13

9

stage

4

8

beperking, in beschutte werkplaatsen, …

(opvoedkunde, expressie, verzorging, toegepaste biologie) ontwikkelen de leerlingen
competenties die relevant zijn voor een verdere loopbaan in de gezondheidszorg,
welzijnssector of onderwijs. Verschillende thema’s zoals communicatie, ortho(ped)agogie,
psychologie, levenslooppsychologie, pedagogisch begeleiden, werkveldverkenning,...
zorgen voor een wetenschappelijke basis om in de praktijk aan de slag te gaan met
mensen. Deze inhouden komen ook geïntegreerd aan bod in rollenspelen, casussen,
reflecties op stage. In expressie leer je onder andere voor een groep spreken,
entertainen, voorlezen, poppenkast spelen. Dus, als je met mensen wil werken of in die
richting verder wil studeren, is JG dé richting voor jou!
De stages worden geleidelijk opgebouwd zodat je kan groeien. Startend met een halve
dag in het eerste semester van het 5de jaar over een blok van 3 weken in het tweede
semester van het 5de jaar, tot een blok van 8 weken in het 6de jaar. Een goede stage kan
bovendien direct werk opleveren.

26
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/

Optiektechnieken

5 OPT - 6 OPT

1ste en 2de jaar van de 3de graad TSO

- LESSENTABEL 5 OPT

6 OPT

Met een goede kijk op de toekomst en een pakket bestaande uit algemene,

aardrijkskunde

1u

1u

wetenschappelijke en praktijkvakken leer je als opticien in spe hoe je de ‘visie’ van de

Engels

2

2

medemens kan verbeteren. Het anatomieonderdeel van de opleiding gaat dieper in op de

Frans

2

2

kennis van de bouw en de werking van het oog. Het fysische luik omvat de eigenschappen

geschiedenis

1

1

en lenzen van spiegels en de brekingswetten van het licht. Uiteraard komen de visuele

levensbeschouwing

2

2

vaardigheden en mogelijke visuele problemen uitgebreid aan bod. De opleiding voorziet

lichamelijke opvoeding

2

2

in een overzicht aan types brillenglazen en monturen. Je leert oogmetingen uitvoeren

Nederlands

3

3

en gepaste glazen slijpen. Ten slotte maak je als opticien gebruik van gesofisticeerde

wiskunde

2

2

het is wetenschappelijk correct, technisch perfect en beantwoordt aan alle esthetische

toegepaste biologie

2

2

en persoonlijke eisen.

toegepaste fysica

3

3

optometrie

2

2

technologie

1

1

toegepaste informatica

1

1

praktijk

10

8

stage

-

2

apparatuur om een eindproduct af te leveren dat aan de strengste voorwaarden voldoet:

Beschik je reeds over een diploma secundair onderwijs,
dan kan je het vijfde én zesde jaar combineren in één jaar!
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/

Orthopedische technieken

5 ORT - 6 ORT

1ste en 2de jaar van de 3de graad TSO

- LESSENTABEL 5 ORT

6 ORT

Het maken van prothesen (ter vervanging van lichaamsdelen) en orthesen (ter

aardrijkskunde

1u

1u

ondersteuning) is precisiewerk. De studierichting ‘orthopedische technieken’ is dan ook

Engels

2

2

praktisch gericht. In de praktijklessen leer je orthopedische materialen bewerken en

Frans

2

2

verwerken. De theoretische achtergrond is noodzakelijk en uiteraard onmisbaar. Het

geschiedenis

1

1

beenderstelsel en de desbetreffende pathologie, mechanica en materialenleer zijn

levensbeschouwing

2

2

enkele belangrijke vakken die je de paramedische en technologische vorming bezorgen.

lichamelijke opvoeding

2

2

Het doel is techniekers te vormen die bandages, prothesen en orthesen maken.

Nederlands

3

3

wiskunde

2

2

orthopedie

5

3

praktijk orthopedie

8

6

anatomie

4

5

toegepaste biologie

1

1

toegepaste informatica

1

1

stage orthopedie

-

2

Beschik je reeds over een diploma secundair onderwijs,
dan kan je het vijfde én zesde jaar combineren in één jaar!

30
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/

Tandtechnieken

5 TT - 6 TT
- LESSENTABEL -

1ste en 2de jaar van de 3de graad TSO

5 TT

6 TT

Als dentaaltechnicus worden er aan jou, naast cognitieve vaardigheden, ook hoge eisen

aardrijkskunde

1u

1u

inzake fijne motoriek en gezichtsvermogen (vooral dieptezicht en kleurwaarneming)

Engels

2

2

gesteld. Het dentaaltechnisch laboratorium is uitgerust met uitsluitend kwaliteits

Frans

2

2

toestellen. In deze infrastructuur en met uiteraard kwaliteitsmaterialen kan je je

geschiedenis

1

1

toeleggen op ‘verzorgd’ werken. CAD/CAM technieken is de grootste stap voorwaarts

levensbeschouwing

2

2

in de tandheelkunde en de tandtechnieken van het laatste decennium. De veelheid aan

lichamelijke opvoeding

2

2

toepassingen en toekomstige mogelijkheden hebben ons er toe doen besluiten om

Nederlands

3

3

dergelijke systemen aan te schaffen in het Vesaliusinstituut in Oostende. Zo kan je in het

wiskunde

2

2

tandtechniek

8

6

praktijk tandtechniek

10

12

toegepaste biologie

2

2

toegepaste informatica

1

1

6 jaar Tandtechnieken en het 7 jaar Dentaal en suprastructuren vertrouwd geraken
de

de

met deze allerlaatste technieken, zoals Nobel biocare optimet, Ceramill, Renishaw. Je
krijgt eveneens de kans om via cursussen andere systemen aan te leren.

materialenkennis

-

2

morfologie

2

-

technologie

6

4

Beschik je reeds over een diploma secundair onderwijs,
dan kan je het vijfde én zesde jaar combineren in één jaar!
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/

Techniek - wetenschappen

5 TW - 6 TW
- LESSENTABEL -

1ste en 2de jaar van de 3de graad TSO

5 TW

6 TW

De studierichting Techniek-wetenschappen is een doorstroomrichting waar natuur-

aardrijkskunde

2u

2u

wetenschappen en wiskunde centraal staan. Ze richt zich tot leerlingen die een meer

Engels

2

2

praktische aanpak verkiezen boven het abstracttheoretische lessenpakket van het ASO.

Frans

2

2

De laboratoriumproeven ondersteunen de wetenschappen op een meer concrete en

geschiedenis

1

1

toepassingsgerichte aanpak. “Wat je zelf doet, begrijp je en onthoud je beter”. Bovendien

levensbeschouwing

2

2

stimuleren deze labo’s je kritische houding door een wisselwerking tussen waarneming,

lichamelijke opvoeding

2

2

experiment en toepassing en leer je de vereiste basisattitudes in verband met het veilig

Nederlands

3

3

omgaan met stoffen en labomaterieel.

wiskunde

4

4

In het zesde jaar heb je twee weken stage. De bedoeling van deze stage is kennismaken

toegepaste biologie

3

3

met het bedrijfsleven, liefst in functie van de geïntegreerde proef (GIP). De stageplaatsen

toegepaste chemie

3

3

kunnen sterk verschillen naargelang de gerichtheid op één van de vakgebieden biologie,

toegepaste ecologie

3

3

chemie, ecologie of fysica. Voorbeelden van stageplaatsen zijn: VMM (Vlaamse

toegepaste fysica

6

5

milieumaatschappij), Damiaan Ziekenhuis (klinisch labo – medische beeldvorming), VLIZ

toegepaste informatica

1

1

(Vlaams instituut voor de zee), Daikin, Brouwerij...

stage

-

2

Na deze richting zijn er tal van mogelijkheden om verder te studeren,
afhankelijk van je capaciteiten, je interesses en je inzet.

6 uur wiskunde

• Se-n-Se-jaren (Apotheekassistent, Biochemie, Chemische procestechnieken, Water-en

Optie wiskunde

+ keuze uit twee opties:

Optie wetenschappen

2u

luchtbeheersingstechnieken)
• HBO (Biochemie, Chemie, Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica,
Telecommunicatietechnieken,…)
• Professionele Bachelors (Biomedische laboratoriumtechnologie, Chemie, Secundair
onderwijs, Medische beeldvorming, Verpleegkunde,…)
• Academische Bachelors (Biomedische wetenschappen, Industriële wetenschappen,…)
In het seminarie wiskunde/wetenschappen krijg je de kans om je wetenschappelijke
talenten verder te ontdekken. Op die manier kan je een gefundeerde studiekeuze maken.
Indien nodig, kan er tijdens de seminarie-uren ook geremedieerd worden.

34

35

2u

/

Kinderzorg

7 KZ
- LESSENTABEL -

3de jaar van de 3de graad BSO

7 KZ

In het specialisatiejaar ‘Kinderzorg’ mag je je verwachten aan een boeiend pakket van

project algemene vakken 		

lessen en stages en bovendien behaal je het diploma van secundair onderwijs.

Frans		2
levensbeschouwing 		

2

In deze richting leggen we de nadruk op een goede pedagogische aanpak en een

lichamelijke opvoeding 		

2

doeltreffende verzorging in functie van de leeftijd van het kind.
Je wordt opgeleid tot samenwerken in een (gemengd) team, waar men naast de
verzorging ook veel aandacht heeft voor de motorische, cognitieve, sociale en
emotionele ontwikkeling.
Structuur, veiligheid, geborgenheid, ouderbetrokkenheid, taalstimulering, fantasie,

expressie		3
opvoedkunde 		

6

verzorging		3
stage 		

expressiviteit, creativiteit, normbesef en zelfinitiatief van de kinderen komen hierbij aan
bod.
Uiteindelijk verwerf je alle competenties die nodig zijn om als beginnende beroepskracht
aan de slag te gaan.
In het 7de jaar kinderzorg loopt de leerling 12 weken stages, die als blokstages worden
georganiseerd. De stages vinden plaats in:
• Kinderdagverblijven
• Kleuterklassen
• Buitenschoolse kinderopvang
• Onthaalgezinnen

36

6u
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12

/

Organisatie-assistentie

OR
- LESSENTABEL -

3de jaar van de 3de graad BSO

OR

Een specialisatiejaar “organisatie assistentie” leidt jou op tot logistiek medewerker en/

project algemene vakken		

of medewerker in een technische dienst en/of medewerker in de facilitaire diensten.

Frans		2

6u

Alle beroepsgerichte attitudes helpen mee je tot een flexibele, stressbestendige en

lichamelijke opvoeding		

2

huishoudkunde verzorging 		

3

Tot de brede waaier van stageplaatsen en latere werkvelden behoren o.a. voedingsdiensten

huishoudkunde voeding 		

4

(medewerker, bediening, verkoop, ...), onderhoudsdienst, linnendienst, logistiek in

opvoedkunde		1

levensbeschouwing		2
veelzijdige teamgenoot te vormen door stage te lopen.

ziekenhuis en andere verzorgingsinstellingen, distributiediensten, hulpcentra, zelfstandig
werken in strijkcentrale, broodjesbar, thuiszorgwinkel, administratieve ondersteunende

stage		12

diensten, gemeenschapsdiensten, ...

kantoortechnieken		2

Je behaalt het Studiegetuigschrift van de studierichting Organisatie-Assistentie én het
Diploma Secundair Onderwijs.
Als leerling van 7OR loop je 12 weken stage verdeeld over 4 blokperiodes in
revalidatiecentra, ziekenhuizen en ondersteunende diensten.
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/

Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige

7 TB
- LESSENTABEL -

3de jaar van de 3de graad BSO


7 TB

Na de polyvalente beroepsvorming in de studierichting Verzorging kan je een keuze

project algemene vakken 		

6u

maken tussen twee gespecialiseerde opleidingen die rekening houden met je persoonlijke

Frans in coteaching met zorg 		

2

geschiktheid en voorkeur. In het specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige

levensbeschouwing 		

2

wacht je een gevarieerd programma van lessen en stages in woon- en zorgcentra. In één

lichamelijke opvoeding 		

2

expressie 		

1

heb je er alle belang bij de stap naar Verpleegkunde (HBO-5) te zetten.

huishoudkunde 		

2

Als leerling uit 7 TB loop je 12 weken stage in instellingen voor bejaardenzorg, in

opvoedkunde 		

4

ziekenhuizen en in de thuiszorg. De stages worden gelopen in periodes van drie tot vier

verzorging 		

4

stage 		

12

jaar kan je heel wat specialisering aan je vooropleiding van verzorgende toevoegen. Na
dit specialisatiejaar kan je je laten registreren als zorgkundige. Als je meer aankan, dan

weken zodat je de vaardigheden meteen kan inoefenen en je het werkveld leert kennen.
Je kan een stagekeuze doorgeven: revalidatiecentra, palliatieve zorg, ziekenzorg...
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/

Toelatingsvoorwaarden

Het is niet langer nodig een diploma secundair onderwijs op zak te hebben om in te
stappen in het secundair-na-secundair (Se-n-Se). Wanneer je niet over dit diploma
beschikt, beslist de klassenraad op basis van een toelatingsproef of je mag starten
met het Se-n-Se. In die toelatingsproef wordt o.a. gepeild naar je motivatie, kennis,
vaardigheden en attitudes waarover je moet beschikken om met succes in te stappen
in de gekozen richting. Beschik je wel over een diploma secundair onderwijs, dan kan je
uiteraard rechtstreeks instappen in het Se-n-Se.
Uitzonderingen:
• Apotheekassistent: beschikken over een diploma secundair onderwijs is een voor
waarde om de beroepstitel van farmaceutisch-technisch assistent aan te vragen.
• Dentaaltechnieken en suprastructuren
• Contactologie-optometrie
• Orthopedische instrumenten
Dit zijn specialisatiejaren. Instap is daarom alleen mogelijk na de derde graad in hetzelfde
studiegebied of na een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad op basis van
elders verworven competenties.

secundair na secundair
De opleidingen secundair na secundair zijn éénjarige opleidingen waarin je
competenties leert, nodig voor een bepaald beroep. Ze zijn zo dus ideaal als
voorbereiding op de arbeidsmarkt of bieden je een opstapje naar een opleiding in het
hoger onderwijs. Door hun flexibele instapmogelijkheden zijn deze opleidingen een
troef als je je snel wil heroriënteren.
Instapdatum: 1 september - 1 februari

Vraag gerust onze uitgebreide Se-n-Se brochure!

42

43

/

Animator in de ouderenzorg
Se-n-Se TSO

/

Apotheekassistent
Se-n-Se TSO

De animator voor bejaarden speelt een belangrijke rol in het aanbieden van zinvolle

De Se-n-Se richting Apotheekassistent is een wetenschappelijk-technische studie

vrijetijdsbesteding aan senioren in woon- en zorgcentra en dagverzorgingscentra. Om te

richting, met paramedische aspecten. Als je kiest voor deze studierichting heb je een

kunnen aansluiten bij de belevingswereld en de behoeften van deze doelgroep heb je een

uitgesproken interesse voor wetenschappen in het algemeen en voor de medische

grondige kennis nodig van de ouderenproblematiek alsook van de verschillende vormen

wereld in het bijzonder. Vooral praktische toepassingen van wetenschappelijk onderzoek

van vrijetijdsbesteding.

en laboratoriumwerk boeit jou. Je hebt een goed ontwikkelde fijne motoriek, je bent

Daarnaast moet je goed kunnen plannen en coördineren. Ook inlevend zijn, correct en

nauwgezet en vaardig in communicatie. Met dit diploma kan je onmiddellijk aan het

respectvol kunnen communiceren met de ouderen, hun sociaal netwerk en het team

werk in een officina of in een ziekenhuisapotheek, of als bediende in een groothandel

van de instelling, wordt van jou verwacht. Binnen de verschillende vakken wordt zoveel

voor geneesmiddelen of in een tarificatiedienst. Je loopt 10 weken stage. Dit gebeurt

mogelijk praktijkgericht onderwijs gegeven. Ook de stage neemt een aanzienlijk deel van

voornamelijk in een privéapotheek, maar gedurende een aantal weken loop je ook stage

je opleiding in beslag en wordt georganiseerd in blokken van meerdere weken. Er wordt

in een ziekenhuisapotheek.

jou de mogelijkheid geboden deze stage te lopen in de eigen woonomgeving.
Competenties van een apotheekassistent
Competenties van een animator

• Voorschriften lezen, registreren en uitvoeren

• Aanbieden en begeleiden van activiteiten

• Magistrale bereidingen uitvoeren

• Ondersteunen van de individuële cliënt

• Communicatie met anderen in de beroepscontext

• Ondersteuning bieden aan de cliënt in de dagelijkse zorg binnen de context

• OTC-verkoop (voorschriftvrije verkoop)

van de activiteiten

• Administratie en logistiek verzorgen

• Als teamlid fungeren in een organisatie

• Kwaliteitsontwikkeling (deskundigheid en professionalisering)

• Het sociaal netwerk van de cliënt betrekken
• Opbouw van eigen deskundigheid als animator
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Internaatswerking
Se-n-Se TSO

/

Leefgroepenwerking
Se-n-Se TSO

Deze opleiding omvat essentieel het werken met grote groepen jongeren in een

De benaming ‘leefgroepenwerking’ verwijst naar het begeleiden van een leefgroep als

studiegericht milieu. Het is een opleiding tot opvoeder in een internaat voor leerlingen

essentiële taak van een opvoeder-begeleider. Dit begeleiden omvat een gedifferentieerd

van het lager en secundair onderwijs. Naar tewerkstelling toe biedt de opleiding heel

takenpakket dat door een team wordt uitgevoerd.

wat mogelijkheden in de regio en binnen de scholengroep: in de streek zijn immers

Het betreft het begeleiden en opvoeden van kinderen en jongeren die in een

heel wat zeeklassen, vakantieverblijven en internaten (voor leerlingen met of zonder een

problematische opvoedingssituatie terecht gekomen zijn of begeleiden van kinderen,

beperking) die een beroep doen op interne opvoeders.

jongeren en volwassenen met een beperking.

17u les

17u les

De inhouden worden probleemgericht aangeboden zodat de linken met de praktijk

De inhouden worden probleemgericht aangeboden zodat de linken met de praktijk

duidelijk blijven. Geen kennis om de kennis, steeds in functie van de praktijk.

duidelijk blijven. Geen kennis om de kennis, steeds in functie van de praktijk.

Thema’s :

Thema’s :

Communicatie, levenslooppsychologie, observeren, studiebegeleiding, individueel

Communicatie, levenslooppsychologie, observeren, orthoagogische vraagstelling,

begeleiden, pedagogisch begeleiden, omgaan met moeilijk gedrag, activiteiten,

emancipatorisch handelen, sociaal emotioneel begeleiden, pedagogisch begeleiden,

sportactiviteiten, werken met groepen, woon– en leefklimaat, team, sociaal netwerk,

omgaan met moeilijk gedrag, activiteiten, sportactiviteiten, werken met groepen, woon–

werkveldverkenning.

en leefklimaat, team, sociaal netwerk, werkveldverkenning.

16u stage

16u stage

2 periodes van 8 weken afwisselend in internaat en buitenschoolse kinderopvang

2 periodes van 8 weken afwisselend in een diverse setting: MPI, nursingtehuis,
dagcentra, begeleid wonen,….
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Medico-sociale administratie
Se-n-Se TSO

/

Optiektechnieken
Se-n-Se TSO

Als medico-sociaal administratief bediende sta je in voor de dagdagelijkse administratie

De basisvorming Optiektechnieken van het 5de en 6de jaar kan je vervolledigen met een

in ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, huisartsenpraktijken, mutualiteiten, psychiatrische

Se-n-Se en 7de jaar Optiektechnieken. Gedurende dit jaar worden enkele aspecten van het

instellingen, hulpcentra, CLB, MPI’s, OCMW’s enz.

beroep opticien verder uitgediept. Je wordt ook verder voorbereid op de beroepsuitoefening

Door het aanleren en inoefenen van sociale en communicatieve vaardigheden in

in al zijn facetten. Bovendien is deze Se-n-Se richting een vereiste om erkend te worden

verschillende talen én door de praktijkgerichte vorming ben je bovendien de ideale

door het RIZIV, wat nodig is als je je als zelfstandige wil vestigen.

persoon om de relatie tussen zorgvrager en zorgverstrekker in goede banen te leiden.

In dit jaar leer je de klant begeleiden in zijn of haar zoektocht naar een geschikt hulpmiddel.
De toolbox van een opticien bevat immers meer dan brillen alleen. Je leert er heel wat over

Stage:

contactlenzen en hulpmiddelen voor slechtzienden.

Er zijn 2 blokstages van in totaal 10 weken. Je loopt stage op diverse administratieve
diensten o.a. onthaal, boekhouding, secretariaat, personeelsdienst, administratie

In de les kleur- en stijladvies leer je de kneepjes van het vak om voor elk gezicht een prachtig

apotheek.

montuur te selecteren. Combineer dit met de sociale vaardigheden die je aangeleerd krijgt
in de les toegepaste psychologie, en je verkoopgesprek is gegarandeerd een succes.

Competenties van een medico-sociaal administratief bediende
• Omgaan met cliënten en anderen binnen de beroepssituatie

Ondertussen zijn sociale media en websites niet meer weg te denken uit de optieksector.

• Planning, organisatie en logistieke steun

Tijdens de les marketing leer je hoe je een aantrekkelijke uitstraling creëert voor je

• Administratie opvolgen

optiekzaak. Ben je van plan om je als zelfstandige te vestigen, dan bereidt een basiskennis

• Opbouw van eigen deskundigheid

bedrijfsbeheer je hier prima op voor.
Door middel van stages kan je deze vaardigheden ten volle exploreren en ontwikkelen in de
werkelijke optiekwereld. De stage wordt georganiseerd als 2 blokken van 5 weken. Tijdens
de lesweken is het aantal uur les vermenigvuldigd met 1,5.
Bijzondere toelatingsvoorwaarden:
voor het 7de jaar Optiektechnieken
moet men eerst het 5de en 6de jaar
Optiektechnieken gevolgd hebben.

48

49

/

Tandartsassistent
Se-n-Se TSO

/

Dentaaltechnieken en suprastructuren
Se-n-Se TSO

De tandartsassistent is de schakel tussen de tandarts en de patiënt. Waar de medische

Als leerling in de richting Tandtechnieken heb je er alle belang bij ook het (zevende)

‘tandheelkundige’ handelingen tot de deskundigheid van de tandarts behoren, kan de

specialisatiejaar Dentaaltechnieken en suprastructuren te volgen. Daar alleen leer je

assistent de tandarts assisteren aan de stoel en taken uitvoeren op administratief,

bepaalde technieken beheersen en ben je dus beter gewapend om in het beroep te

logistiek of informatief vlak. De assistent is zowel de rechterhand van de tandarts als de

stappen. Bovendien is het specialisatiejaar een noodzakelijke voorwaarde om je eventueel

steun en toeverlaat van de patiënten.

later (na meer vervolmaking en met meer ervaring) als zelfstandig beroepsuitoefenaar te
vestigen. Je krijgt een bijkomend attest ‘bedrijfsbeheer’.

Eenvoudig gezegd of gezongen,

CAD/CAM technieken is de grootste stap voorwaarts in de tandheelkunde en de

“Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente”

tandtechnieken van het laatste decennium. De veelheid aan toepassingen en toekomstige
mogelijkheden hebben ons er toe doen besluiten om dergelijk systeem aan te schaffen in

De leerling tandartsassistentie loopt 10 volledige weken stage, 5 weken per semester.

het Vesaliusinstituut in Oostende. Zo kan je als leerling van het 6de jaar Tandtechnieken
en het 7de jaar Dentaaltechnieken en suprastructuren vertrouwd geraken met deze

Er is geen bijzondere voorkennis nodig om deze opleiding te volgen. Iedereen start van

allerlaatste technieken, zoals Nobel biocare optimet, Ceramill, Renishaw. Je krijgt

nul, men hoeft geen richting uit de gezondheidszorg gevolgd te hebben om deze studie

eveneens de kans om via cursussen andere systemen aan te leren.

aan te vatten.
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Notities

/
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Notities
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HBO-5 Verpleegkunde
Het beroep van verpleegkundige spreekt je aan?

Begrijpelijk: het is een boeiend, sociaal beroep, met de klemtoon op zorg,
verantwoordelijkheid, handigheid en inzicht.
In de opleiding ‘HBO-5 verpleegkunde’ behaal je na drie jaar studie het ‘diploma van
gegradueerd verpleegkundige’. Een groot voordeel is dat je deze studie kan aanvangen
met om het even welke vooropleiding.
Het accent ligt op de beroepspraktijk, waarbij de zorgvrager steeds centraal staat.
Omdat stages de helft van de studietijd innemen, kiezen we onze stageoorden met veel
zorg uit. Bij het plannen van je stage houden we rekening met je keuze, je woonplaats, je
mobiliteit e.d. Op stage sta je er niet alleen voor! Je wordt er door deskundige mentoren
(verpleegkundigen van de afdeling) en leerkrachten begeleid.

/

HBO-5 Verpleegkunde
initiatie verpleegkunde
ZORGKUNDIGE

HBO-5
Hoger Beroepsonderwijs
Verpleegkunde
i.s.m. HoGent en Howest

verpleegkundige basiszorg

oriëntatie ouderenzorg
en geestelijke gezondheidszorg

oriëntatie algemene gezondheidszorg

toegepaste verpleegkunde
Diploma in de verpleegkunde.

Meer weten? Vraag de afzonderlijke brochure Verpleegkunde!
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WWW.VESALIUSINSTITUUT.BE
Leffingestraat 1, 8400 Oostende
(GPS: kruising Edith Cavellstraat)
tel. 059 70 68 70 • info@vesaliusinstituut.be
www.vesaliusinstituut.be
Internaat-aan-Zee
tel 059 70 54 47 • 0495 57 10 92
fax 059 56 17 13 • info@internaat-aan-zee.be
www.internaat-aan-zee.be

n-Zee
Internaat★-aa
★★★
Oostende

1ste graad
A-stroom Spectrum
8 Maatschappij en welzijn
8 Moderne talen en wetenschappen
B-stroom Prisma
8 Maatschappij en welzijn
8 STEM-technieken - decoratie
2de graad
Doorstroom
8 Humane Wetenschappen
8 Maatschappij en
welzijnswetenschappen
8 Natuurwetenschappen
8 Biotechnologische
STEM-wetenschappen
Dubbele finaliteit
8 Maatschappij en welzijn
8 Biotechnieken
Arbeidsmarktgericht
8 (goesting voor zorg)
Zorg en welzijn

3de graad
ASO 8 Humane wetenschappen
8 Moderne talen wetenschappen
8 W iskunde - wetenschappen
BSO 8 Organisatiehulp/Logistiek
assistent
8 Verzorging
TSO 8 Laborant chemie
8 Farmaceutisch-technisch
assistent (Apotheekassistent)
8 Gezondheids- en
welzijnswetenschappen
8 Jeugd- en gehandicaptenzorg
8 Optiektechnieken
8 Orthopedische technieken
8 Tandtechnieken
8 Techniek-wetenschappen
BSO 7de jaar

8 K
 inderzorg
8 Organisatie-assistentie
8 Thuis- en bejaardenzorg

Secundair-na-secundair (Se-n-Se)

8 8 afstudeerrichtingen

Verpleegkunde HBO5

8 Hogere beroepsopleiding 3 jaar

Verantwoordelijke uitgever Dirk Degraeuwe • maart 2022

